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MP-TREFF, onsdag, 7.desember 2016 

Spilldiagram og analyser 

Av GeO Tislevoll 
 

Meldesystem, utspill og signaler  

I gjennomgangen brukes i utgangspunktet et 

naturlig meldesystem med 5-korts 

majoråpninger, beste minor, 15-17 grand og 2 

over 1 som utgangskrav. I motspill brukes 

norske utspill mot farge, invittutspill mot 

grand og lite kort som styrke. 

Gjennomgangen er kun en antagelse om hva 

som kan skje i meldinger og spill, ingen fasit. 

Det er ikke brukt noen GIB-analyse 

(computeranalyse) som er morsomt nok, men 

er basert på «åpne kort» hvor ikke sjelden den 

vinnende spilleplanen (maks antall mulige 

stikk) gir mye mindre sjanse enn det som er 

teoretisk/praktisk riktig å spille på. Her gir vi 

forslag til hvordan meldinger og spill/motspill 

går med naturlige og ganske fornufitige 

avgjørelser. En antatt score angis som + eller – 

for N/S. 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

   1 ♦ pass 

 1 ♠ pass 1NT pass 

 2NT pass pass pass 

 

 Utspill: ♥ 5 

Hvis Ø/V bruker XY-NT kan vest melde 2 

kløver og invitere til utgang med 2 spar over  

makkerens obligatoriske 2 ruter. Da blir de 

spillende 2 spar, egentlig en tryggere kontrakt 

enn 2 grand. Men slik kortene sitter, og med et 

naturlig hjerterutspill går det fint i grand også. 

På utspillet legges liten fra vest, og nord må 

bruke kongen. Selv om ruter kommer tilbake 

fra nord til kongen og esset fulgt av mer ruter, 

har spillefører mange stikk; to hjerterstikk 

senere ved å ta finesse med knekten, og 

hjerteren gir inntak til sparstikkene etter å ha 

avblokkert A-K. Det er åtte stikk, og noen 

steder kan det til og med bli ni. 

 

N/S: -120 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

   pass 2♣ 

 pass 3 ♦ pass 3NT 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♥ 2 

 

Etter hjerter ut hvor damen forsøkes fra nord 

dekker øst med kongen. Syd må ta sine ti stikk 

(0+1+6+3). Vest må på ruterstikkene passe på 

å holde alle sine kløver, hvis ikke blir det 

elleve stikk. Skulle vest finne på å spille ut noe 

annet enn hjerter blir det enkelt tolv stikk ved 

å godspille tre sparstikk mens hjerterstopperen 

er i behold. Slik det sitter (hjerter konges 

plassering) kan slem vinnes om nord er 
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spillefører. Men den avhenger både av 3-2 i 

ruter og at riktig motstander har hjerter konge. 

 

N/S: +630 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

    1 ♣ 

 pass 1 ♥ dbl. rdbl. 

 2 ♠ pass pass pass 

 

 Utspill: ♣ Q 

 

Hvis N/S bruker støttedoblinger over dobling 

av 1-over-1 svaret viser syd trekorts hjerter 

med redoblingen. Vest hopper til 2 spar og 

viser ca. 9 -10 (11) poeng. I denne 

sparkontrakten er spillet nokså uinteressant, 

det er en taper i hver farge, ni stikk.  

 

N/S kunne vært med til 3 kløver/3 hjerter, men 

Ø/V vil trolig melde 3 spar uansett. 

 

N/S: -140 

 

 

 

 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

 2 ♠ pass pass 3NT 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♠ Q 

 

Syd kan kanskje doble først, men må nesten 

melde utgang neste gang med 22 hp. Hvis øst 

løfter til 3 spar må også syd si 3 grand.  

 

Selv om det er 25 hp til sammen er det ingen 

god kontrakt, og slik det sitter må det bli bet 

etter sparutspill. I praksis går denne utgangen 

normalt to bet slik det sitter. 

 

N/S: -200 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  pass pass 1 ♦ 

 pass 1NT pass pass 

 pass 

 

 Utspill: ♠ J 
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Vest har nesten til å doble over 1 ruter, og 

noen vil nok si det er gode nok kort til å doble. 

Gjør han det kommer Ø/V med og kan spille 

hjerterkonrakt hvor det er mulig å vinne ni 

stikk slik det sitter. 

 

Etter spar knekt ut mot 1 grand vil Ø/V få tre 

sparstikk (fire hvis spillefører prøver kongen), 

to kløverstikk og hjerter ess. Det er kun seks 

motspillsstikk, men spillefører må gjøre mye 

riktig for å vinne syv stikk. 

 

N/S: -100 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

   1 ♦ pass 

 1 ♠ pass 2 ♣ pass 

 2 ♠ pass pass pass 

 

 Utspill: ♥ 6 (alternativt ♦ Q) 

 

Mange vil si ruter dame er naturlig utspill, og 

det er sikkert hva de fleste velger å spille ut. 

Men med en sidefarge i kløver hos øst kan det 

være en god ide å angripe offensivt med 

hjerter ut for å sette opp stikk før noe hos øst 

eventuelt blir godspilt og gir avkast. Her 

spiller ikke utspillet så stor rolle. Det tapes 

normalt tre trumfstikk, to i hjerter og ett i 

kløver (en kløver kastes på ruter), en bet. Om 

spillefører velger en plan med å trumkorte seg 

selv kan det muligens gå an å få til et sluttspill 

i trumf slik at han kun taper to sparstikk. 

 

N/S: +100 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

    1 ♥  

1 ♠ 2 ♣ pass 2 ♦ 

pass 2 ♠ pass 3 ♥ 

pass 4 ♥ pass pass 

pass 

 

Utspill: ♠ K 

 

Syd har en helt naturlig åpning (alt for sterk 

for svake 2). I tredje melderunde (over 2 spar) 

har syd et valg mellom å si 2 grand med 

sparstopperen sin, eller vise sekskortsfargen i 

hjerter. Velger han 2 grand kommer de i 3 

grand, en håpløst utgang hvor det blir minst to 

bet. Det er normalt best å vise ekstra lengde i 

en av fargene sine på makkers fjerde farge-

melding. 

 

I 4 hjerter er det sjanser. Syd vinner første 

stikk og spiller hjerter. La oss si vest tar for 

esset og spiller spar dame fulgt av mer spar 

som syd stjeler. Da spilles hjerter dame som 

tar med seg østs nier, så hjerter 10 til knekten. 

Vest spiller enda en spar og syd stjeler. Han 

har fortsatt en stor trumf som kan ta ut vests 

siste hjerter, og idet den fjerde trumfrunden 

spilles ser det slik ut: 
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  Nord 

  ♠ ---  

  ♥ --- 

  ♦ K85 

  ♣ AK8 

Vest    Øst 

♠ 7    ♠ --- 

♥ 7    ♥ --- 

♦ J4    ♦ Q76 

♣ Q9    ♣ J106 

  Syd 

  ♠ ---  

  ♥ 8 

  ♦ A1093 

  ♣ 7 

 

På hjerter 8 må øst kaste inn håndkledet. Han 

er alene om å holde begge minorfargene og må 

gi opp en av dem. Men kontrakten bør gå bet. 

Idet hjerter spilles fra syd i andre stikk bør vest 

legge liten. Da er nord inne, og spillefører får 

ikke spilt mer trumf uten å spille seg hjem i 

ruter (ødelegger  forbindelsene til skvisen) 

eller ved å stjele spar eller kløver. Stjeler han 

seg over til syd får vest tid nok til å korte 

spillefører enda en gang, og vest vil da få tre 

trumfstikk.  

 

N/S: -100 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

 pass 1 ♣ dbl. pass 

 1 ♥ dbl. 3 ♥ pass 

 4 ♥ pass pass pass 

 

 Utspill: ♣ A 

Noen vil som øst sikkert melde 4 hjerter 

direkte over 1 hjerter. Men vest kan være 

fullstendig blank, og er han det har utgang 

dårlige utsikter. Dobler etterfulgt av en løft til 

2 hjerter ville vist rundt 16-17, kanskje 18 

poeng (med vanlig åpning passes på 1 hjerter 

om ikke nestemann melder). 3 hjerter bør 

følgelig bety ca. 19-20 poeng. Vest må her 

huske at han ikke har lovet noe som helst, og 

med en dobbelton og fin trumf bør han legge 

på til 4 hjerter.  

 

Dessverre går den brukbare utgangen bet om 

motspillet klaffer. Forsvaret kan ta to 

kløverstikk og en stjeling, og de må senere få 

ett stikk i spar også. For å få til betemotspillet 

må N/S ha orden i signalene sine. De som 

legger fordeling i en slik posisjon (ess-ustspill 

med damen tredje hos blindemann) må gjette. 

Syd kan da ha to eller fire kløver. Har han fire 

kløver kan godt sparskift i andre stikk være 

riktig motspill. Skjer det blir det ti stikk. De 

som legger styrke/svakhet på ess (eller konge) 

utspill selv med damen tredje i bordet får 

ingen problemer. Syd legger styrke, og nord 

fortsetter kløverspillet med kongen og en til 

slik at syd får seg en stjeling – en bet. 

 

N/S: +50 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  pass 1 ♣ dbl. 

 1 ♥ pass 2 ♣ pass 

 pass 2 ♠ 3 ♣ pass 

 pass pass 

 

 Utspill: ♦ A 
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Enkelte vil svare 1 ruter som vest, men mange 

prioriterer firekorts majorfarge fremfor 

ruterfarge i denne situasjonen. Det er en frisk 2 

spar fra nord, men i balanseringsposisjon, og 

han har sagt fra at han ikke har så mye med sin 

pass over 1 hjerter. Hvis han melder frivillig 1 

spar over 1 hjerter i stedet (har nesten til det) 

så vil også N/S være med til 2 spar før øst 

kjemper videre med 3 kløver.  

 

Det starter med A-K i ruter som øst trumfer. 

Han går på sparen mens det er trumf hos vest 

for å sikre seg at det ikke skal bli to spartapere. 

Det går liten til kongen som står fulgt av liten 

til tieren og knekten. Øst får trumfet en spar, 

og senere må han tape stikk til hjerter konge. 

Om det blir ni eller ti stikk avhenger av om 

trumffinessen tas, eller ikke. 

 

N/S: -110 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

   1 ♣ pass 

 1 ♥ 1 ♠ dbl. 2 ♣ 

 pass 2 ♠ pass pass 

 pass 

 

 Utspill: ♦ 7 

 

Syd har 13 hp, men han kan ikke doble 

opplysende over 1 kløver med bare dobbelton i 

hjerter. Noen vil kanskje si pass som nord, 

men med 6-4 hånd kan han godt kaste innpå 1 

spar selv om det ville vært å foretrekke å ha 

bedre farge. Østs dobling er støttedobling og 

viser trekorts hjerter. Syd viser med 2 kløver 

(østs åpningsfarge) en god løft til 2 spar. Nord 

har ikke akkurat tillegg og slår av med 2 spar.  

 

Spillefører taper to ruterstikk, ett i hjerter og 

ett i kløver. Det vil normalt bli en trumftaper 

også siden fargen sitter 3-1. Men det er ikke 

langt unna at spillefører kan dobbeltknipe 

trumfen og ta ni stikk hvis motspillet går slik 

at vest viser frem omtrent alt han har av 

honnørpoeng, for da er det nesten ikke åpning 

hos øst om han ikke har begge sparhonnørene. 

I praksis vil nok de fleste ende opp med åtte 

stikk. 

 

N/S: +110 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

    1 ♦ 

 pass 1 ♠ 2 ♥ pass 

 pass pass  

 

 Utspill: ♠ 2 (alternativt ♣ A)    

 

Spillefører kommer til å tape to sparstikk, to i 

kløver og så er det trumfen som må løses best 

mulig. Det er ikke unaturlig å spille hjerter fra 

vest til tieren i håp om knekten hos nord og 

kongen hos syd (motsatt av hvordan det sitter 

her), for det er mer sannsynlig at syd som 

åpnet har kongen enn nord. Men om syd viser 

frem mange av sine hp tidlig i spillet (for eks. 

kløver ess ut og skift til spar, så dekker syd 

ruter dame med kongen), vil sjansen for at 

nord faktisk har trumfkongen øke. Vinnende 

trumfvariant er liten til damen fulgt av esset og 

en til. Da blir det bare en trumftaper, og får 
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han til det blir det åtte stikk. Hvis det spilles 

hjerter til tieren blir det to trumftapere og en 

bet i 2 hjerter. 

 

N/S: +50 

 

 
  

Vest Nord Øst Syd 

 1 ♦ pass 1 ♠ pass 

 2 ♠ pass 3 ♣ pass 

 3 ♠ pass 4 ♠ pass 

 pass pass 

 

 Utspill: ♥ Q 

 

Øst må i andre runde finne ut om vest har tre- 

eller firekorts sparstøtte. Noen bruker 2 grand 

til det formålet. Men å melde noe annet som 

krav fungerer også. 3 kløver er for de fleste 

minst utgangsinvitt, og hvis vest over 3 kløver 

viser tillegg (sier 4 spar over 3 kløver) kan øst 

bli fristet til å melde slem. Det er imidlertid en 

for hardt meldt slem. Sparfargen må løses med 

en taper og ruteren må gå.  

 

Med alle mellomkortene i spar er det riktig 

spill å ta dobbeltfinesse – i teorien – og det 

ville lyktes med en eller begge honnørene hos 

syd. I dette tilfellet fører det til to spartapere. I 

ruter er det riktig å spille esset og så ta finesse 

med knekten – igjen i teorien. I praksis blir det 

da en rutertaper som kunne vært unngått ved å 

toppe! Å toppe er riktig kun med damen 

dobbel bak, å ta finesse er riktig om nord har 

damen, samme hvor mange ruter han har. Så 

finessen er klart best matematisk sett.  

 

Hvis spillefører gjør alt korrekt teknisk (som 

denne gangen viser seg å være feil) blir det 

kun ti stikk. Gjetter han en av fargene, men 

bommer den andre blir det elleve, og om han 

løser trumfen med kun en taper og topper 

ruteren får han hele tolv stikk og et 

kjempespill. 

 

N/S: -420 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  pass 3 ♦ pass 

 pass pass 

 

 Utspill: ♣ 7 

 

Etter 3 ruter-pass-pass er nord fristet til å 

melde, et soleklart alternativ. Det kan dog fort 

bli feil her. I sparkontrakt N/S kan Ø/V få for 

to minoress og to stjelinger samt at de får ett 

stikk i hjerter. Mer enn åtte stikk bør det ikke 

bli. N/S går pluss i motspill i 3 ruter. De gjør 

vel egentlig ikke noe dumt om de melder seg 

på, men det blir galt å melde denne gangen. 

 

Hjerter 8 kan være et aktuelt utspill mot 3 

ruter, men med to sikre trumfstikk bak 3 

ruteråpneren er potensialet i dobbeltonutspill 

fraværende. Det tapes to stikk i spar, ett i 

hjerter og to i trumf. Om ikke N/S tar to 

sparstikk med det samme kan det være 

fristende for spillefører å ta kløverfinesse for å 

bli kvitt en spartaper om syd har kløver konge. 

Gjøres det blir det to bet slik det sitter.  

 

N/S: +100 
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 Vest Nord Øst Syd 

   pass 4 ♥ 

 dbl. pass 4 ♠ pass 

 pass dbl. pass pass 

 pass 

 

 Utspill: ♥ A 

 

Vest har kanskje litt lite for sin dobling på et 

så høyt trinn, men det er veldig fristende med 

den fine fordelingen. Hvis han passer blir 4 

hjerter kontrakten. Der må det nøyaktig 

motspill til for å bete. Ruter ess i utspill, så 

skift til trumf. Da får forsvaret etter hvert tre 

ruterstikk og ett i kløver. Hvis spillefører 

satser alt på kontrakt etter dette motspillet tar 

han sparfinesse som om den hadde lyktes ville 

gitt avkast for en ruter og det tiende stikket, 

men da går han to bet i 4 hjerter.  

 

Nord har ikke noen opplagt dobling av 4 spar, 

pass kan godt være riktig. I sparutgangen blir 

det normalt et par bet. Etter hjerter ess i første 

stikk kan det hende syd skifter til kløver. Da 

må esset tas (hvis ikke får syd kløverstjeling), 

og nord har kløveren å presse østs trumf med. 

Sannsynligvis vil nord ende opp med med å få 

tre trumfstikk. Hvis syd fortsetter med hjerter i 

andre stikk kan nord stjele over vests trumf. 

Men uten å ha fått etablert kløver konge blir 

motspillet tyngre, og da er det muligheter for 

ni stikk.  

 

N/S: +300 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

 pass 1 ♣ 1 ♥ dbl. 

 4 ♥  4 ♠ pass pass 

 pass  

 

 Utspill: ♥ A 

 

Vest bør ikke åpne med 3 ruter med så bra kort 

og firekorts majorfarge ved siden av ruteren, 

spesielt siden makkeren ikke har passet. Da er 

heller 1 ruter-åpning et alternativ. Hvis det går 

som beskrevet (syd viser spar) blir nord mer 

eller mindre presset til å si 4 spar. Han må ikke 

melde, men med denne fine fordelingen og en 

makker som må ha kortfarge i hjerter er ikke 4 

spar noen unaturlig sats. Øst kan ta sjansen på 

en dobling, men vest behøver ikke ha noe som 

helst, for eksempel kanskje bare femkorts 

hjerter og en singelton, og sparfargen kan være 

annerledes fordelt. 

 

Vest blir sikkert fristet til å melde 5 hjerter 

som noen ganger kan stå med slike kort som 

vest har, andre ganger kan det være en god 

stamp mot 4 spar. Men her blir det helt feil å 

melde mer siden 4 spar er bet. 

 

Om Ø/V hadde fått spille 4 hjerter kan den 

betes med tre ess og en ruterstjeling. Det 

kommer vel naturlig med spar ut til esset, så 

kløver ess fulgt av ruterskift. I N/S sin 4 spar 

er det kun en taper utenom trumfen, men det 

blir tre spartapere slik det sitter.  

 

N/S: -100 
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 Vest Nord Øst Syd 

 pass pass pass 1 ♥ 

 pass 1 ♠ pass 2 ♥ 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♦ 3 

 

Her kan vi få flere forskjellige variasjoner av 

meldingsforløp. Noen steder der N/S spiller 

med Tartan 2 i major vil nord åpne med 2 spar. 

Da har syd en veldig vanskelig melding. Andre 

steder vil øst åpne med 1 hjerter i tredje hånd. 

Hvis det går som beskrevet ender imidlertid 

syd i den sunne delkontrakten 2 hjerter.  

 

Utspillet mot 2 hjerter spiller ikke så stor rolle. 

Ruter ess vil uansett gi et avkast for 

spartaperen, eller for en kløvertaper. Siden 

hjerteren sitter så skjevt blir det tre trumftapere 

og tre kløvertapere (med ruter ut og 

sparavkast). 

 

N/S: -50 

 

 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  1 ♦ 1 ♠ dbl. 

 1NT pass 2 ♣ 2 ♦ 

 3 ♣ 3 ♦ 4 ♣ pass 

  pass pass 

 

 Utspill: ♦ 10 

 

Dette meldingsforløpet behøver ikke bli så 

aktivt om ikke syd melder seg på. Han har bare 

såvidt til sin dobling, og 2 ruter etterpå er også 

en frisk melding. De beskrevne aksjonene med 

syds kort er kanskje mest aktuelle hvis 

åpningen viser minst fire kort i ruter.  

 

Det bør ende i kløverkontrakt, for om N/S er 

med til 3 ruter bør øst om han har fått vite om 

kløvertilpasningen vurdere det slik at motspill 

mot 3 ruter neppe gir noen god score for Ø/V. 

  

I en eventuell ruterkontrakt N/S blir det bra 

med stikk. Øst har et vanskelig utspill. Det 

skal ikke så mye til før N/S vinner ni stikk i 

ruterkontrakt. Men Ø/V vinner ganske enkelt 4 

kløver, og det er visse muligheter for fem 

trekk (da må kløveren gjettes). En naturlig 

spilleføring er å ta sparfinesse og så stjele spar. 

Da kan syd trumfe med damen. N/S får uansett 

ikke mer enn ett stikk i ruter og to i trumf. 

 

Kanskje noen vil åpne med en litt off-shape 

1NT med nords kort. Da har N/S bedre sjanse 

til å få kjøpt kontrakten, men øst vil selvsagt 
være med i meldingene. Kanskje blir det da 

sparkontrakt, og den spiller også ganske bra.  

 

N/S: -130 
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 Vest Nord Øst Syd 

   pass pass 

 1 ♥ pass pass dbl. 

 pass 1NT pass pass 

 pass 

 

 Utspill: ♠ 9 (alternativt ♥ 6) 

 

Enkelte vil åpne med 1 grand som vest med 

16hp, 5422 og bra dobbeltoner. Det er 

imidlertid ikke å anbefale med femkorts major 

og firekorts sidefarge, men mer aktuelt med 4-

5 i minor eller firekorts major og femkorts 

minor hvis dobbeltonene er bra. Her var det 

bra at vest ikke sa 1 grand, for den ville han 

fått spille uten å få særlig mange stikk!  

 

Idet det går pass-pass på 1 hjerter (nord bør 

ikke doble med den fordelingen) bør syd 

balansere. Det kan være flere alternative 

kontrakter her, så dobler er bedre enn 1 spar. 

Nord vet syd ikke har åpning og melder kun 1 

grand. Slik det sitter blir det mange stikk. Om 

spillefører legger liten på den utspilte 

sparnieren (ikke utenkelig å lese denne sitsen 

etter det utspillet) kan han få full utteling i den 

farge (tre stikk), og det blir enkelt tre stikk i 

hjerter og tre i ruter. Det er ganske greit å 

spille slike grandkontrakter når man vet hvem 

som har de fleste honnørpoengene, og som her 

vet at vest har hjerterfarge. Det vil normalt 

ende med ni stikk. 

 

N/S: +150 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

    1 ♦ 

 1 ♥ 2 NT pass pass 

 pass 

 

Utspill: ♥ 4 

 

Å si 2 grand som nord etter vests (litt «tynne») 

innmelding i sonen føles litt kvalmt. Hvis syd 

har noe i hjerter (for eks. damen) burde 

kontrakten vært spilt fra den siden. Men 

alternativene er dårlige, å si 2 kløver er 

kanskje det eneste. Melder nord det må syd 

løfte til 3 kløver, og da kan de spille der. Men 

nord har i alle fall riktig styrke og 

hjerterstopper for sin 2 grand. Syd har ikke 

noe å tilføye til nords utgangsinvitt og passer. 

Det er ikke utenkelig at øst melder 3 hjerter 

(men ikke alle på vests plass vil melde inn). 

Det er åtte stikk i hjerterkontrakt, og om ikke 

N/S får satt opp kløverstikk i motspill kan det 

kanskje bli ni. 

 

I nords grandkontrakt setter Ø/V raskt opp fire 

hjerterstikk. Inne på hjerter ess i første eller 

andre stikk spilles kløver knekt, og siden 

finessen går får ikke Ø/V mer enn 

hjerterstikkene og kløver ess. 

 

N/S: +120 
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 Vest Nord Øst Syd 

 1NT pass pass pass 

 

Utspill: ♠ 2 

 

Øst kan nok tenke litt på å bruke Stayman her. 

Hvis han treffer hjerterfarge hos vest er det 

mulig utgang i hjerter kan stå. Men idet vest 

ikke har hjerter blir det litt for tøft meldt, 2NT 

over vests 2 spar blir da invitt. Vest ville i så 

fall ha meldt utgang denne gangen. I lagkamp 

er kanskje 2 kløver – Stayman greit nok, men 

ikke i par.  

 

Mot 1NT kan ikke nord vite at han spiller ut 

rett inn i vests femkorts farge. Kløver ut ville 

vært mye bedre, men spar ut er ikke unaturlig. 

Syd vinner med kongen og spiller spar 7. Nord 

bør kunne finne kløverskift idet han er inne på 

spar knekt over vests tier. I så fall vil 

spillefører sette opp to sparstikk når han er 

inne på kløver ess, og han får i alt 2+4+1+1= 8 

stikk, og forsvaret kan om det går slik totalt ta 

tre stikk i spar og to i kløver. Hvis spillefører i 

stedet gir bort ruterstikk taper han seks stikk. 

 

N/S: -120 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  1 ♦ pass 3NT 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♥ 10 

 

Spillefører vinner på hånden og spiller stor 

ruter. Uansett hva vest gjør så får spillefører 

tak i tre stikk (fire hvis han dukker både ruter 

ti og ni), og totalt blir det ni stikk (0+3+3+3). 

 

N/S: +630  

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

   2 ♥ pass 

 2NT pass 3 ♥ pass 

 4 ♥ pass pass pass 

 

 Utspill: ♣ 3 (alternativt ♠ 3) 

 

Vests 2 grand er spørsmål, og vest viser 

minimum svake 2 hånd med 3 hjerter.  
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Uansett hva som skjer her bør det bli elleve 

stikk i 4 hjerter, N/S får kun for de to røde 

essene. 

 

N/S: - 650 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

    1NT 

 pass pass pass 

 

 Utspill:  ♠ 6 

 

Spillefører vil velge mellom å spille på kløver 

eller hjerter. Begge deler går bra, og gir ekstra 

stikk. Det vil etter hvert bli syv stikk ut av 

dette. Hvis syd i andre stikk spiller liten hjerter 

(fra den skjulte hånden) og vest ikke hopper 

på med damen kan det bli åtte stikk. 

 

N/S: +90 

 

 

 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

 pass pass 1 ♣ pass 

 1 ♥ pass 1 ♠ pass 

 2 ♠ pass 4 ♠ pass 

 pass pass 

 

 Utspill: ♦ 2 

 

Om øst kun inviterer til utgang over 2 spar vil 

vest melde den harde, men brukbare utgangen, 

for vests 2 spar viser bare 6-9 (10). Med mer 

ville han sagt 3 spar over 1 spar.  

 

Det blir med riktig spill ti stikk som det sitter, 

snill fordeling i trumf, og kløveren går om 

spillefører ikke får for seg at han skal ta 

kløverfinesse. Spillefører må ha trumfen 3-2, 

og bør spille trumf. Han behøver bare en 

stjeling på den ene siden (for eks. en 

ruterstjeling, og en ruter går på hjerter ess), og 

bør ikke begynne med å krysstjele med slik 

trumffarge og sterk sidefarge, da kan han miste 

kontrollen. Ved å spille to trumfunder sikrer 

han seg at forsvaret får bare tre stikk i trumf. 

 

N/S: -420 
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 Vest Nord Øst Syd 

  1 ♥ pass 1 ♠ 

 pass 2 ♣ pass 3 ♥ 

 pass 4 ♥ pass pass 

 pass 

  

 Utspill: ♠ 3 

  

Mange vil sikkert melde inn 1 spar med østs 

kort. Det er ikke galt meldt med åpningshånd, 

men generelt er det bedre å melde inn med litt 

fordeling, gjerne med færre honnørpoeng, enn 

med tynn farge og 5332. Hvis øst melder 1 

spar kommer sikkert syd til å passe 

(straffepass) for å gjøre om en eventuell 

gjenåpningsdobling fra nord. Men det spørs 

om ikke nord gjenåpner med 2 kløver (eller 2 

hjerter) med disse kortene. Da ender vel N/S i 

4 hjerter uansett. Slik meldingsforløpet er 

beskrevet er syds 3 hjerter invitt (han har 

nesten til 4 hjerter), og nord legger naturligvis 

på med sin fine fordelingshånd. 

 

Men utgangen er sårbar siden syd har nesten 

alle sine hp i nords singeltonfarger. 4 hjerter 

kan vinnes likevel. Øst har et håpløst vanskelig 

utspill. Uansett vil spillefører få to ruterstikk 

(om øst ligger unna får ikke Ø/V ruterstikk) og 

ett sparstikk (eller to hvis han legger tieren på 

utspillet), og stikkene i de fargene vil gi avkast 

for tre kløver. En kløver kan stjeles hos syd, så 

det blir bare en kløvertaper pluss de to essene. 

Selvsagt kan nord gå bet, for eks. hvis han 

tipper feil i trumf, eller hvis han spiller liten 

ruter til tieren om øst legger lavt.  

 

N/S: +420 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

   1 ♥ 3 ♠ 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♥ 4 

 

Hvis N/S har for stor «range» for sine 

sperremeldinger får nord et problem. Det er en 

meget disiplinert pass av nord, og det er 

selvsagt ikke direkte feil å løfte til 4 spar som 

ikke er noen dårlig kontrakt. Om man ser kun 

N/S sine kort er det kun tre sikre tapere.  Men 

3 spar er høyt nok, faktisk for høyt, for etter 

hjerter ut kan Ø/V hente de fem første 

stikkene. Øst vinner med hjerter ess og gir 

makkeren en stjeling. I andre stikk spilles øst 

hjerter 3, Lavinthal for kløver. Det går kløver 

til esset, nok en hjerterstjeling (denne gangen 

hjerter 10, Lavinthal for ruter). Vest tar for 

kløver konge før han spiller ruter, men da får 

ikke forsvaret mer – en bet. Om motspillet 

klikker kan det bli ni, kanskje ti stikk. 

 

N/S: -100 
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 Vest Nord Øst Syd 

 1 ♦ 1 ♠ 2 ♣ pass 

 2 ♦ pass 2 ♠ pass 

 3 ♥ pass 5 ♦ pass 

 pass pass 

 

Utspill: ♠ A 

 

Dette er knallhardt, men vests åpning med bare 

10 hp kan forsvares med at han har alt av 

honnørpoeng i fargene sine og 6-4 fordeling. 

Har man sagt A må man si B, så over østs 2 

spar bør ikke vest si 3 ruter, men 3 hjerter for å 

beskrive hånda si. Han har jo ikke sagt 2 

hjerter over 2 kløver, så øst vet at det ikke er 

noen kanonhånd vest har. Vests hånd er 

egentlig ganske bra så lenge det blir 

trumfkontrakt, og ikke så dårlig selv om øst 

hadde insistert på grand om han hadde hatt 

sparstopper, for vest har tross alt bra 

stikkpotensiale. Åpner vest med 1 ruter kan 

nesten ikke øst stoppe under utgang. Hvis vest 

passer i åpning blir det mest sannsynlig 

delkontrakt.  

 

I 5 ruter er det ingen problemer slik det sitter. 

Nord kan ikke få for mer enn de to essene. Slik 

kløveren sitter gir den tre hjerteravkast, og 

derfor blir det ikke noe hjertervalg.  

 

N/S: -400 

 

 

 

 

 


